
Onderhoudsplan Zonneweide Meijerijstad. 
Zonnepark Meijerijstad wordt aangelegd voor een periode van 25 jaar. Na deze periode 
wordt het terrein opgeleverd zoals het voor de realisa:e van het zonnepark is aangetroffen. 
Het landschappelijk inpassingsplan beoogd meerdere aspecten: het visueel inpassen in het 
landschap, maar ook het s:muleren en ontwikkelen van de biodiversiteit van het gebied. In 
het ontwerp zijn een aantal elementen opgenomen die aan bovenstaande aspecten een 
bijdrage leveren. Hiervoor is wel gepast onderhoud nodig. Hieronder volgt een beschrijving 
van de diverse elementen en de wijze waarop deze dan onderhouden dienen te worden. 

Het betreD de volgende onderdelen: 
- Houtsingel en struweelrand 
- Natuurlijke oever 
- Kruiden- en faunarijk grasland 
- Geschoren haag 
- Oplopend groen 
- Paddenpoel 
- Solitaire bomen 

Houtsingel en struweelrand 
De houtsingel en struweelrand schermt de noordzijde een deels de westzijde van het 
zonnepark af. Aan de westzijde is ook een onderbroken houtsingel aangebracht, Die als 
ecologische verbinding fungeert. Het onderhoud voor dit alles is hetzelfde. Een keer per zes 
jaar wordt het in delen teruggezet, zodat deze niet al te hoog wordt, max. 6 meter. Door de 
gefaseerde afzeQng ontstaat varia:e in hoogte en blijD er leefgebied voor vogels en andere 
fauna in stand. Ook visueel blijD daardoor de afschermende werking van de groene rand in 
stand. Het terugzeRen gebeurt niet met een klepelbalk, maar door handma:ge taksnoei. 
Hierdoor worden de struiken zo min mogelijk beschadigt, lopen ze na de snoei weer mooi uit 
en houdt de singel een los verband. 

Natuurlijke oever 
De natuurlijke oever dient ervoor om meer ruimte voor het water te geven, en om de 
overgang tussen water en land te verzachten. Waardoor watergebonden dieren meer 
leefgebied krijgen. Ook planten die op de overgang van water naar land groeien krijgen 
hiermee de ruimte. 
Belangrijk uitgangspunt voor het beheer is om het doorstromingsprofiel te handhaven. 
Jaarlijks onderhoud hiervoor is essen:eel. 
Voor de plas-draszone en de rest van de oever die zich buiten het doorstromingsprofiel 
bevinden volstaan met een jaarlijks maaibeurt van de oevers in het najaar in oktober/
november. Mocht door de lokale omstandigheden het nodig blijken te zijn vaker te maaien, 
dan zou een tweede maaibeurt in mei kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk dat er al:jd 
gefaseerd gemaaid wordt. Dus bij éénmaal maaien 2 rondes van elk 40% met daartussen 4 
maanden. Jaarlijks 20% van de vegeta:e over laten staan. Bij tweemaal maaien dit verdelen 
over vier rondes van elk 20%. 



Het kruiden- en faunarijk grasland 
Het kruiden- en faunarijk grasland kent drie zones: de zone aan de westzijde, de zuidzijde en 
onder de zonnepanelen. 
De zone aan de westzijde wordt met behulp van een mozaïek- of sinsumaaibeheer 
onderhouden. Dit zorgt ervoor dat er een veld ontstaat met een mozaïek van veldjes die op 
verschillende momenten worden gemaaid. Er ontstaat doordoor een varia:e van 
verschillende hoogtes en leeDijden van kruiden. Ieder veldje wordt minsten eens per drie 
jaar gemaaid. 

Het kruidenrijk grasland aan de zuidzijde en onder de panelen wordt onderhouden door 
middel van begrazing met schapen. Jaarlijks komt er een kudde grazen om de beplan:ng kort 
te houden. Indien nodig wordt er in het najaar gemaaid en afgevoerd. 

Geschoren haag 
Jaarlijks scheren. Indien er een groep vrijwilligers te vinden is zou er een vlechthaag gemaakt 
kunnen worden. Zij zouden ook een rol in het onderhoud kunnen spelen. (voor meer info : 
hRps://www.rooislandschap.nl/projecten/vlechtheggen)  

Oplopend groen 
Oplopen groen bestaat uit drie stroken:  

1. Kruiden- en faunarijk grasland 
2. Heide 
3. Laagblijvende heesters, brem, egelan:er, beuk, taxus, hulst, meidoorn, jeneverbes. 

Ad 1: de eerste zone wordt begraasd door schapen, indien nodig eens per drie jaar 
namaaien. Voorkom drukbegrazing waarbij alle bloeiende planten afgegraasd worden. 
Ad 2: begrazing door schapen, waarbij drukbegrazing voorkomen moet worden. Dus lage 
dichtheden! 
Ad 3: In fasen afzeRen iedere 3-5 jaar. Adankelijk van de groeikracht. Beoogd hoogte vanaf 
maaiveld tussen 1 en 2 meter. 

Paddenpoel 
De onderhoudsperiode is tussen augustus en half oktober. Minimaal 50% van het 
wateroppervlak moet open water blijven en de bezinksellaag wordt verwijderd door deze 
gefaseerd van de bodem te schuiven. Onderhoud vindt plaats als het open water minder dan 
50% wordt, tevens als de poel door de bezinksellaag in de zomer droog dreigt te vallen. 

Knotwilgen 
Iedere drie-vijf jaar dienen de wilgen geknot te worden.  

Nestkasten tbv steenuilen 
Jaarlijks de kasten schoonmaken vanaf september. Welllicht is er een lokale uilen- of 
vogelwerkgroep die de kasten zouden willen schoonhouden. 

https://www.rooislandschap.nl/projecten/vlechtheggen

